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ทุเรียนพันธุเม็ดในสมุย 

(Durio zibethinus ‘Met Nai Samui’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. นางพีรยา กาญจนานุรักษ 

 2. นายสุกฤษ เจริญรัตน 

ที่อยู 195/3 ม.1 ต.แมน้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84330 

โทรศัพท 088-761-1575, 095-138-4087 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ทุเรียนพันธุเม็ดในสมุย ไดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุชะนี โดยประมาณป พ.ศ. 

2530 นายแผว ทองปาน เกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี เจาของพื้นที่สวนหมูที ่ 2 ตำบลแมน้ำ อำเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ไดปลูกตนทุเรียนไวในสวนหลากหลายพันธุ เชน ชะนี หมอนทอง และ

กานยาว ไดกินทุเรียนพันธุชะนีในสวนและนำเมล็ดไปปลูกจนกระทั่งเจริญเติบโตเปนตนและใหผลผลิต 

หลังจากนั้นป พ.ศ. 2550 นายแผว ทองปาน ผูเปนตาไดสงตอสวนทุเรียนใหแกหลานดูแล คือ นางพีรยา 

กาญจนานุรักษ และนายสุกฤษ เจริญรัตน โดยไดดูแลสวนและจำหนายผลทุเรียนพันธุตาง ๆ ที่ปลูกใน

แปลงเดียวกันมาหลายป ตอมาประมาณป พ.ศ. 2559 ไดสังเกตพบวาผลทุเรียนตนหนึ่งมีลักษณะรูปทรง

กลมรี สีเขียวออน เนื้อสีเหลืองเขม รสชาติหวานเขมปานกลาง เนื้อดานนอกมีความนุมละมุน เนื้อดานใน

เหนียวมาก เมล็ดลีบบาง รอยละ 85 ซึ่งมีความแตกตางจากทุเรียนพันธุชะนีทั่วไปที่สวนใหญแลวเมล็ดจะ

คอนขางใหญ จึงไดสอบถามประวัติตนทุเรียนดังกลาวจากนายแผว ทองปาน จึงไดทราบวาเปนตนที่ได

จากการเพาะเมล็ดจากทุเรียนพันธุชะนี และเมื่อป พ.ศ. 2563 นางพีรยา กาญจนานุรักษ และนาย สุกฤษ 

เจริญรัตน เห็นวาผูคนเริ่มมีความสนใจแพรหลายในทุเรียนพันธุนี้มากขึ้น ไดขยายพันธุดวยวิธีการเสียบ

ยอดเพ่ือปลูกเพ่ิมเติมในสวน และต้ังช่ือพันธุวา เม็ดในสมุย ตามแหลงที่มา 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2530   นายแผว ทองปาน เพาะเมล็ดทุเรียนพันธุชะนี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

   

2550 นายแผว ทองปาน ไดสงตอสวนทุเรียนใหแกหลาน

ดูแล 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2559 สังเกตพบวาผลทุเรียนตนหน่ึงมีลักษณะแตกตาง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

   

2563 ขยายพันธุดวยวิธีการเสียบยอด  

   

2564 ต้ังช่ือพันธุเม็ดในสมุย  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ทุ เรียนพันธุ เม็ดในสมุย  ช่ือวิทยาศาสตร Durio zibethinus ‘Met Nai Samui’  
ไมตน ไมผล 

 
ราก ตนแมที่ไดจากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแกว  
 
ลำตน กิ่งกานแตกออกจากลำตนทำมุม 90 องศา 
 
ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กวางเฉลี่ย 5.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 14 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบรูปลิ่ม แผนใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน แผนใบดานลางสี
น้ำตาลเทา แผนใบเปนคลื่นเล็กนอย กานใบโคง กวางเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 2.8 
เซนติเมตร 

 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข ปลายดอกโคงมน กลีบดอกสีขาวอมเหลือง 

เกสรเพศผูมีจำนวนมาก 
 
ผล ผลเด่ียว รูปกลมรี กวางเฉลี่ย 12.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 20.0 เซนติเมตร ปลายผลตัด ฐาน

ผลบุม สวนใหญมี 4-5 พู รองพูต้ืน เปลือกผลออนสีเขียวออน เปลือกกลางพูหนา 0.8 - 1.0 
เซนติเมตร หนามทรงฐานปาน ปลายแหลมแบบทรงพีระมิด รอยตอขั้วผลนูนนอย เน้ือ
ละเอียด มีเสนใยเล็กนอย สีเหลืองเขม เน้ือหนา 1.2 – 1.8 เซนติเมตร กานผลยาวเฉลี่ย 30.0 
เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.0 – 3.5 กิโลกรัม 

 
เมล็ด เมล็ดรูปไข กวางเฉลี่ย 2.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 5.0 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 1.0 เซนติเมตร 

เมล็ดสีนาตาลเขม 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของทุเรียนพันธุเม็ดในสมุย 
ก ตน  ข ใบ  ค ดอก  ง ผลบนตน  จ ผล ฉ เน้ือ  ช เมลด็ 

 

ทุเรียนพนัธุเม็ดในสมยุ  

ก ข 

จ ฉ ช 

ค ง 
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ทุเรียนพันธุกานยาวไรสุรจิต 

(Durio zibethinus ‘Karn Yarw Rai Surajit’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. นางพีรยา กาญจนานุรักษ 

 2. นายสุกฤษ เจริญรัตน 

ที่อยู 195/3 ม.1 ต.แมน้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84330 

โทรศัพท 088-761-1575, 095-138-4087 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ทุเรียนพันธุกานยาวไรสุรจิตไดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุกานยาว ในพื้นที่สวน 

หมูที่ 2 ตำบล แมน้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎรธานี เจาของสวนเดิมคือ นายเบื้อน ใจใส ไดขาย

ที่สวนแปลงนี้ในป พ.ศ. 2532 นางกฤษณา เจริญรัตน ผูเปนแมของนายสุกฤษ เจริญรัตน ไดซื้อสวนแปลง

ดังกลาวไว ซึ่งมีตนทุเรียนอยูในสวนอายุตนประมาณ 50-60 ป นางกฤษณา เจริญรัตน ไดจำหนายผล

ทุเรียนพันธุกานยาวไรสุรจิตคละไปกับทุเรียนพันธุอื่น ๆ ที่อยูในสวนเดียวกันเปนเวลาหลายป หลังจากน้ัน 

นางกฤษณา เจริญรัตน ไดสงมอบหนาที่ดูแลใหกับ นางพีรยา กาญจนานุรักษ และนายสุกฤษ เจริญรัตน 

เปนผู ดูแลตนทุเรียนในสวน  ในป พ.ศ. 2563 ไดสังเกตุเห็นวาลักษณะของเนื ้อทุเรียนพันธุนี ้มีความ

แตกตางจากพันธุอื่น ๆ คือ มีเนื้อละเอียดมาก สีเหลืองนวล รสชาติเขมขน หวานหอมและมีความมันมาก 

สามารถรับประทานไดหลายระยะ ตั้งแตระยะสุก ระยะสุกจัด ระยะสุกงอม จากการสอบถามนายเบื้อน 

ใจใส พบวาเปนตนที่ไดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุกานยาว นางพีรยา กาญจนานุรักษ และ นายสุกฤษ 

เจริญรัตน จึงขยายพันธุดวยวิธีการเสียบยอดและนำไปปลูกในสวน และต้ังช่ือทุเรียนพันธุน้ีวากานยาวไรสุ

รจิต 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

 นายเบ้ือน ใจใส เพาะเมล็ดทุเรียนพันธุกานยาว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

   

2532 นายเบ้ือน ใจใส ไดขายสวนทุเรียนใหแก นาง

กฤษณา เจริญรัตน 

 

   

2563 สังเกตพบวาผลทุเรียนตนหน่ึงมีลักษณะแตกตาง  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2563 ขยายพันธุดวยวิธีการเสียบยอด  

ต้ังช่ือพันธุกานยาวไรสุรจิต 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ทุเรียนพันธุไรสุรจิต ช่ือวิทยาศาสตร Durio zibethinus ‘Karn Yarw Rai Surajit’  
ไมตน ไมผล 

 
ราก ตนแมที่ไดจากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแกว  
 
ลำตน เปนทรงพุมมียอดประธาน 2 ยอด มีการแตกกิ่งกานไมเปนระเบียบ 
 
ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กวางเฉลี่ย 6.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 15.5 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบรูปลิ่ม แผนใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน แผนใบดานลางสี
น้ำตาลเทา กานใบยาวเฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร 

 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข ปลายดอกแหลม กลีบดอกสีขาว เกสรเพศ

ผูมีจำนวนมาก 
 
ผล ผลเด่ียว รูปกลม กวางเฉลี่ย 16.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 15.0 เซนติเมตร ปลายผลมน ฐานผล

บุม มี 5 พู สวนใหญมี 4-5 พู รองพูต้ืน เปลือกผลสีเขียวอมน้ำตาล เปลือกกลางพูหนา 1.0 - 
1.2 เซนติเมตร หนามถี่เล็ก รอยตอขั้วผลนูนนอย เน้ือละเอียด มีเสนใยเล็กนอย สีเหลืองนวล 
เน้ือหนา 1.5 – 1.8 เซนติเมตร กานผลยาวเฉลี่ย 19.5 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.5 – 3.0 
กิโลกรัม 

  
เมล็ด เมล็ดรูปไข ทรงกลม กวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร หนา 2.0 เซนติเมตร เมล็ดสี

น้ำตาล สวนใหญเมล็ดกลางไมลีบ 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของทุเรียนพันธุกานยาวไรสุรจิต 
ก ตน  ข ใบ  ค ผล  ง เน้ือและเมล็ด 

 

ทุเรียนพนัธุกานยาวไรสรุจิต 

  

ก ข 

ค 

ง 
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พีชพันธุรอยัล ไอซ 

(Prunus persica ‘Royal Ice’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 พ ีช  (peach) เป น ไม ผ ล ย ืน ต น เขตห นาวชน ิด ผล ัด ใบ  (deciduous temperate 

zoned fruit tree) ที่มูลนิธิโครงการหลวงไดทำการศึกษาวิจัยเพื่อใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ต้ังแตป 

พ .ศ .  2 5 4 0  ม ูล น ิธ ิโ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง ให ก า ร ส น ับ ส น ุน ง าน ว ิจ ัย แ ก  ด ร .  อ ุณ า ร ุจ  บ ุญ ป ร ะ ก อ บ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุไมผลเขตหนาว โดยนำพีช

และเนคทารีน มาปลูกทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุดีและผสมพันธุเพื่อสรางพันธุดีใหม ๆ ที่สถานีเกษตร

หลวงอางขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม มีระดับความสูง 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล และศูนยวิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม ขุนวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม มีระดับความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

 พีชพันธุรอยัล ไอซ (Royal Ice) เปนพันธุลูกผสมที่เกิดขึ้นที่สถานีฯ อางขาง ไดจาก

การผสมพันธุระหวางเนคทารีน พันธุ Branca พันธุแม กับพีช พันธุอำพันอางขาง 1 พันธุพอ โดยพันธุแม

เปนเนคทารีนพันธุ Branca ซึ ่งเปนพันธุของประเทศบราซิลโดยนำเขามาจากประเทศออสเตรเลียมี

ลักษณะเดนคือ ใหผลสีแดงสดใส เนื ้อสีขาว รสชาติหวานและปริมาณกรดต่ำ แตมีขอดอยคือ การ

เจริญเติบโตและปรับตัวเขากับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงยังอยูในระดับปานกลางและผลมีขนาดเล็ก 

และพันธุพอเปนพีชพันธุอำพันอางขาง 1 เปนพันธุของประเทศสหรัฐอเมริกา ผานการทดสอบแลวขึ้น

ทะเบียนพันธุพืช ตาม พรบ. พันธุพืช พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 โดยมีลักษณะเดน

คือ การเจริญเติบโต ออกดอกและติดผลดีมากสำหรับสภาพอากาศบนพื้นที่สูง ผลพีชสีเหลืองขึ้นสีแดง 

เน้ือสีเหลือง แข็งกรอบ รสชาติหวานอมเปรี้ยวปริมาณกรดสูง ความแนนเน้ือดี 

 ดำเนินการผสมพันธุในป พ.ศ. 2547 ไดตนลูกผสมจำนวน 50 ตน ปลูกทดสอบและ

ประเมินในแปลงทดลองระยะชิดภายในสถานีฯ อางขาง ตนลูกผสมใหผลพีชในป พ.ศ. 2551-2553 จึง

คัดเลือกรอบที่ 1 ไดจำนวน 7 รหัส แลวนำไปทดสอบเพิ่มเติมที ่ ศูนยวิจัยฯ ขุนวางเพื่อประเมินการ

เจริญเติบโตและการใหผลผลิต จนถึง ป พ.ศ. 2553 จึงทำการคัดเลือกรอบที่ 2 พบวามีลูกผสมที่ผานการ

คัดเลือก จำนวน 2 รหัส คือ รหัส 47138 B5T5 และ 47138 B5T34 จากนั้นไดขยายเพิ่มจำนวนตนเพื่อ

การทดสอบเชิงพาณิชย ตั้งแต ป พ.ศ. 2556 จนถึง ป พ.ศ. 2563 ในแปลงทดลองของ สถานีฯ อางขาง 
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และ สถานีฯ อินทนนท หนวยวิจัยขุนหวยแหง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม มีระดับความสูง 1,250 เมตร ผล

การทดสอบและประเมินเชิงพาณิชยพบวา พีชลูกผสมรหัส 47138 B5T5 ตองการอุณหภูมิที่หนาวเย็น

สะสมชวงฤดูหนาวเพื่อใหพนจากการพักตัวประมาณ 250 CU (chilling unit) โดยพิจารณาเปรียบเทียบ

กับพีชพันธุ Jade ซึ่งมีความใกลเคียงกันในการพัฒนาและการพนการพักตัวของตาใบและตาดอก ตน

พีชลูกผสมสรางตาดอกไดดี ดอกมีการบานและติดผลเปนอยางดี เวลาการบานของดอกและการเก็บเกี่ยว

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปตนพีชที่อินทนนทมีดอกบานในชวงประมาณ ตนเดือนถึงปลายเดือน

ธันวาคม และเก็บเกี่ยวผลในชวงกลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ตนพีชที่อางขางมี

ดอกบานในชวงประมาณ ปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวผลในชวงกลางเดือน

ถึงปลายเดือนพฤษภาคมลูกผสมรหัส 47138 B5T5 มีชวงเวลาดอกบานและติดผล เร็วกวา ลูกผสมรหัส 

47138 B5T34 ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห แตมีชวงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ชากวา ประมาณหนึ่งถึงสอง

สัปดาห โดยคัดเลือกไดผลทรงกลม เมื่อผลแกบริบูรณผิวเปลือกสีชมพูแดง เนื้อสีขาวนวล เนื้อหลุดลอน 

น้ำหนักผลประมาณ 100-150 กรัม มีรสหวานปริมาณกรดต่ำ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได ประมาณ 

9-12 องศาบริกซ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได ประมาณรอยละ 0.39 เนื้อแข็งกรอบโดยมีความแนนเนื้อ 

ประมาณ 18-25 N ทนทานการจัดการและการขนสงไดดี เมื่อผลสุกเน้ือออนนุมฉ่ำน้ำ รสหวานและมีกลิ่น

หอม 

 การดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ ประกอบดวย หัวหนาโครงการคือ รศ.ดร. อุณา

รุจ บุญประกอบ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูรวมโครงการคือ นายศรรังสรรค ไทยสมัคร วาที่รต. 

ณัฐทวี มาบางครุ และ นายพรประเสริฐ ธรรมอินทร สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2547   เนคทารีนพันธุ Branca x พีชพันธุอำพันอางขาง 1 

ปลูกทดสอบและประเมินในแปลงทดลองระยะชิด 

สถานีฯ อางขาง 

   

2551 คัดเลือกลูกผสมรอบที่ 1 ไดจำนวน 7 รหัส สถานีฯ อางขาง 

ศูนยวิจัยฯ ขุนวาง 

   

2553 คัดเลือกลูกผสมรอบที่ 2 ไดจำนวน 2 รหัส สถานีฯ อางขาง 

ศูนยวิจัยฯ ขุนวาง 

   

2556-2563 ขยายเพ่ิมจำนวนตนเพ่ือการทดสอบเชิงพาณิชย สถานีฯ อางขาง  
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

สถานีฯ อินทนนท 

   

2564 ขอขึ้นทะเบียนพันธุ ช่ือ “Royal Ice” มูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พีชพันธุรอยัล ไอซ ช่ือวิทยาศาสตร Prunus persica ‘Royal Ice’ วงศ Rosaceae ไมผล

ยืนตนเขตหนาว 

 

ใบ ใบรูปใบหอก แผนใบดานบนเปนมันเงา กานใบมีตอมรูปเมล็ดถั่ว  

 

ดอก/ชอดอก ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกสีชมพู ขนาดใหญ จำนวน 5 กลีบ  

 

ผล/เมล็ด ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปทรงกลม กวาง 66 มิลลิเมตร ยาว 64 มิลลิเมตร ปลายผลไมเปน 

จงอย เปลือกสีชมพูแดงรอยละ 70-80 มีขนสั้นปริมาณนอย เน้ือผลสีขาวนวล ผลสุกเน้ือออน

นุมฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอม เน้ือผลหลุดลอนมาก น้ำหนักผล 100-150 กรัม 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1.  เวลาดอกบาน ที่อินทนนท ชวงตนเดือนถึงปลายเดือนธันวาคม และที่อางขาง ชวงปลาย 

เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม 

2.  ผลผลิตเก็บเก่ียวที่อินทนนท ชวงกลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม และเก็บเก่ียว

ที่อางขาง ชวงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม TSS = 9-12 องศาบริกซ TA = 0.39 

ความแนนเน้ือ 18-25 N 

3.  เจริญเติบโตไดดีใหผลผลิตคุณภาพสูงอยางสม่ำเสมอ ในสภาพภูมิอากาศบนพ้ืนที่สูงระดับ 

1,300-1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ของประเทศไทย ความตองการ

อุณหภูมิหนาวเย็น (chilling requirement) เพ่ือพนการพักตัว (dormancy breaking) 

ประมาณ 250 หนวย 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพีชพันธุรอยัล ไอซ 
ก ตน  ข ใบ  ค ตอมที่กานใบ  ง ดอก  จ ผลออน (หอผล)  ฉ ผล เน้ือ และเมล็ด 

 

พีชพันธุรอยลั ไอซ 

  

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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พีชพันธุรอยัล สโนว 

(Prunus persica ‘Royal Snow’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
พีช (peach) เปนไมผลยืนตนเขตหนาวชนิดผลัดใบ (deciduous temperate zoned fruit 

tree) ที่มูลนิธิโครงการหลวงไดทำการศึกษาวิจัยเพ่ือใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง ต้ังแตป พ.ศ. 2540มูลนิธิฯ ให

การสนับสนุนงานวิจัยแก ดร. อุณารุจ บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนิน

โครงการปรับปรุงพันธุไมผลเขตหนาว โดยนำพันธุพีชและเนคทารีนมาปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกพันธุดีและผสม

พันธุเพ่ือสรางพันธุดีใหมๆ ที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม มีระดับความสูง 1,400 เมตร จาก

ระดับน้ำทะเลปานกลาง และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ขุนวาง อ. แมวาง จ. เชียงใหม มีระดับความสูง 1,300 

เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

พีชพันธุรอยัล สโนว (Royal Snow) เปนพันธุลูกผสมเกิดขึ้นที่สถานีฯ อางขาง ไดจากการ

การผสมพันธุระหวางเนคทารีนพันธุ Branca พันธุแม กับพีชพันธุอำพันอางขาง 1 พันธุพอ โดยพันธุแม

เปนเนคทารีนพันธุ Branca ซึ่งเปนพันธุของประเทศบราซิล นำเขามาจากประเทศออสเตรเลียมีลักษณะเดนคือ 

ผลสีแดงสดใส เน้ือสีขาว รสชาติหวานและปริมาณกรดต่ำ แตมีขอดอยคือ การเจริญเติบโตและปรับตัวเขากับ

สภาพภูมิอากาศบนพ้ืนที่สูงยังอยูในระดับปานกลางและผลมีขนาดเล็ก และพันธุพอเปนพีชพันธุอำพันอางขาง 1

เปนพันธุของประเทศสหรัฐอเมริกา ผานการทดสอบแลวขึ้นทะเบียนพันธุพืช ตาม พรบ. พันธุพืช พ.ศ. 2518 เมื่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 โดยมีลักษณะเดนคือ การเจริญเติบโต ออกดอกและติดผลดีมากสำหรับ

สภาพอากาศบนพื้นที่สูง ผลพีชสีเหลืองขึ้นสีแดง เนื้อสีเหลือง แข็งกรอบ รสชาติหวานอมเปรี้ยวปริมาณ

กรดสูง ความแนนเนื้อดี ดำเนินการผสมพันธุในป พ.ศ. 2547 ไดตนลูกผสมจำนวน 50 ตน ปลูกทดสอบและ

ประเมินในแปลงทดลองระยะชิดภายในสถานีฯ อางขางตนลูกผสมใหผลพีชในป พ.ศ. 2551-2553 จึงคัดเลือกรอบ

ที่ 1 ไดจำนวน 7 รหัส แลวนำไปทดสอบเพ่ิมเติมที่ ศูนยวิจัยฯ ขุนวางเพ่ือประเมินการเจริญเติบโตและการใหผล

ผลิต จนถึงป พ.ศ. 2553 จึงทำการคัดเลือกรอบที่ 2 พบวามีลูกผสมที่ผานการคัดเลือก จำนวน 2 รหัส คือ รหัส

47138 B5T5 และ 47138 B5T34 จากน้ันไดขยายเพ่ิมจำนวนตนเพ่ือการทดสอบเชิงพาณิชย ต้ังแต ป พ.ศ. 2556 

จนถึงป พ.ศ. 2563 ในแปลงทดลองของ สถานีฯ อางขาง และ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท หนวยวิจัยขุนหวยแหง 

อ.จอมทอง จ. เชียงใหม มีระดับความสูง 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
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 ผลการทดสอบและประเมินเชิงพาณิชยพบวา พีชลูกผสมรหัส 47138 B5T34 ตองการ

อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมชวงฤดูหนาวเพ่ือใหพนจากการพักตัวประมาณ 300 CU (chilling unit) โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับพีชพันธุ “Jade” ซึ่งมีความใกลเคียงกันในการพัฒนาและการพนการพักตัวของตาใบและตาดอก 

ตนพีชลูกผสมสรางตาดอกไดดี ดอกมีการบานและติดผลเปนอยางดีเวลาการบานของดอกและการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู

กับสภาพอากาศในแตละป โดยเฉลี่ยตนพีชที่อินทนนทมีดอกบานในชวงประมาณ กลางเดือนธันวาคม ถึงตนเดือน

มกราคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงประมาณ ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ในขณะที่ตนพีชที่อางขาง

มีดอกบานในชวงประมาณ ปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม และเก็บเก่ียวผลผลิตในชวงปลายเดือน

เมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยคัดเลือกไดผลทรงกลม เมื่อผลแกบริบูรณผิวเปลือกสีชมพูแดง เน้ือสีขาว

นวล เน้ือหลุดลอนปานกลาง น้ำหนักผลประมาณ 80-120 กรัม มีรสหวานปริมาณกรดต่ำ ปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ำไดประมาณ 9-12 องศาบริกซ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได ประมาณรอยละ 0.3 เน้ือแข็งกรอบโดยมีความ

แนนเน้ือ ประมาณ 12-13 N ทนทานการจัดการและการขนสงไดดี เมื่อผลสุกเน้ือออนนุมฉ่ำน้ำ รสหวานและมี

กลิ่นหอม 

 การดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ ประกอบดวย หัวหนาโครงการคือ รศ.ดร. อุณารุจ  

บุญประกอบ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูรวมโครงการคือ นาย ศรรังสรรค ไทยสมัคร วาที่รต. ณัฐทวี  

มาบางครุ และ นายพรประเสริฐ ธรรมอินทร สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 

แผนผงัการปรบัปรงุพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2547 Branca x อำพันอางขาง 1 

ปลูกทดสอบและประเมินในแปลงทดลองระยะชิด 

สถานีฯ อางขาง 

   

2551 คัดเลือกลูกผสมรอบที่ 1 ไดจำนวน 7 รหัส สถานีฯ อางขาง 

ศูนยวิจัยฯ ขุนวาง 

   

2553 คัดเลือกลูกผสมรอบที่ 2 ไดจำนวน 2 รหัส สถานีฯ อางขาง 

ศูนยวิจัยฯ ขุนวาง 

   

2556-2563 ขยายเพ่ิมจำนวนตนเพ่ือการทดสอบเชิงพาณิชย สถานีฯ อางขาง  

สถานีฯ อินทนนท 

   

2564 ขอขึ้นทะเบียนพันธุ ช่ือ “Royal Snow” มูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พีชพันธุรอยัล สโนว ช่ือวิทยาศาสตร Prunus persica ‘Royal Snow’ วงศ Rosaceae 

ไมผลยืนตนเขตหนาว 

 

ใบ ใบรูปใบหอก แผนใบดานบนเปนมันเงา กานใบมีตอมรูปเมล็ดถั่ว  

 

ดอก/ชอดอก ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกสีชมพู ขนาดใหญ จำนวน 5 กลีบ  

 

ผล/เมล็ด ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปทรงกลม กวาง 61 มิลลิเมตร ยาว 59 มิลลิเมตร ปลายผลไมเปน 

จงอย เปลือกสีชมพูแดงรอยละ 70-80 มีขนสั้นปริมาณนอย เน้ือผลสีขาวนวล ผลสุกเน้ือ

กรอบ เน้ือออนนุมฉ่ำน้ำและมีกลิ่นหอม เน้ือผลหลุดลอนปานกลาง น้ำหนักผล 80-120 กรัม 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1.  ผสมตัวเองและติดผลไดโดยมีแมลง เชน ผึ้ง เปนตัวชวยผสมเกสร 

2.  เวลาดอกบานที่อินทนนท ชวงกลางเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม และที่อางขาง ชวง

ปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม 

3.  ผลผลิตเก็บเก่ียวที่ อินทนนท ชวงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน และเก็บเก่ียว

ที่อางขาง ชวงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ผลมีน้ำหนักประมาณ 80-120

กรัม TSS = 9-12 องศาบริกซ TA = 0.3 ความแนนเน้ือ 12-13 N 

4.  พีชพันธุน้ีสามารถเจริญเติบโตไดดี ใหผลผลิตคุณภาพสูงอยางสม่ำเสมอ ในสภาพ

ภูมิอากาศบนพ้ืนที่สูงระดับ 1,300-1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ของ

ประเทศไทย ความตองการอุณหภูมิหนาวเย็น (chilling requirement) เพ่ือพนการพักตัว 

(dormancy breaking) ประมาณ 300 หนวย 
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ภาพ   ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพีชพันธุรอยัล สโนว 
ก ตน  ข ใบ  ค ตอมที่กานใบ  ง ดอก  จ ผลออน (หอผล)  ฉ ผล เน้ือ และเมล็ด 

 

พีชพันธุรอยลั สโนว 

 

 

  

ก ข 

ค ง 

จ 

ฉ 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร กลิตเตอร  

(Curcuma alismatifolia ‘Star Glitter’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. 

ปทุมธานี 12120  

 2. 151 ม. 9 ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร กลิตเตอร (Star Glitter) ไดจากการผสม เพาะเมล็ด และคัดเลือก

พันธุ ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคก้ีซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมตน พอและแม ปพ.ศ. 

2559 ผสมปทุมมาพันธุกิโมโนพิงค (Curcuma alismatifolia ‘Kimono Pink’) ดอกสีชมพู เปนพันธุแม กับปทุม

มาพันธุขาวปลายแดง (Curcuma alismatifolia ‘White Red Tip’) ที่มีดอกสีขาว ปลายใบประดับแตมแดง 

เปนพันธุพอ ป พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 15 ตน จากน้ันป 

พ.ศ. 2562-2563 ไมดอกสกุลขมิ้นออกดอก จึงไดคัดเลือกลูกผสมที่มีสีสวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม ใบ

กะทัดรัด และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง และคัดเลือกพันธุลูกผสม ณ 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม   

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 ปทุมมาพันธุกิโมโนพิงค x ปทมุมาพันธุขาวปลายแดง  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 15 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร กลิตเตอร  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร กลิตเตอร ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma alismatifolia 
‘Star Glitter’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร สี

น้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 40-45 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 25-
35 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก มีประมาณ 3 -4 ใบ ยาว 25–30 เซนติเมตร กวาง 10–12 เซนติเมตร ผิว

ใบเรียบมีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีแดงออน 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 5-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 40-45 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางก านชอดอก 0.8-0.9 เซน ติ เมตร  ความยาวช วงดอก 12-15 เซน ติ เมตร 
ประกอบดวยใบประดับ เวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบนมี
จำนวน 9-11 ใบ สีชมพูออน ปลายแตมสีแดงปนน้ำตาล และมีริ้วสีขาวยาวจนถึงโคน ใบ
ประดับสวนลาง มีจำนวน 5-7 ใบ สีเขียว ปลายมีริ้วสีเขียวเขม ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับ
สวนลาง สีขาว กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงเขม มีแตมสีเหลืองที่
โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน 

2. การแตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 
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3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 

4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 

 

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร กลิตเตอร 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร กลติเตอร 
 

 

 

  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ซาฮารา 

(Curcuma ‘Star Sahara’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ซาฮารา (Star Sahara) ไดจากการผสมเปด เพาะเมล็ดและคัดเลือก

พันธุ ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคก้ีซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมตนพอและแม ป พ.ศ. 

2559 ผสมเปดบัวลาย (Curcuma rhabdota Sirirugsa & Newman) ที่มีใบประดับสวนบนสีชมพูลายแดง ปลาย

ใบประดับมีแตมสีแดงเขม ป พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 15 ตน 

จากน้ันป พ.ศ. 2562-2563 ไมดอกสกุลขมิ้นออกดอกจึงไดคัดเลือกลูกผสมที่มีสีสวยงาม ทนทาน ทรงดอกสวยงาม 

ใบกวาง และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง มีความแตกตางจากตนแม คือ 

ปลายใบประดับมีแตมสีแดงปนน้ำตาลเปนแนวยาวถึงโคนกลีบ คัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ตำบลสัน

ปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรงุพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 ผสมเปดของบัวลาย  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 15 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร ซาฮารา  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ซาฮารา ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma ‘Star Sahara’ วงศ 
Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 3.0-3.5 เซนติเมตร  

สีน้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 60-70 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 30-
45 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 -6 ใบ ยาว 25–35 เซนติเมตร กวาง 18–22 เซนติเมตร ผิวใบ

เรียบมีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีเขียว 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 6-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 55-65 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางก านชอดอก  0.8-1.0 เซน ติ เมตร  ความยาวช วงดอก  18-20 เซน ติ เมตร 
ประกอบดวยใบประดับ เวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบน มี
จำนวน 9-11 ใบ สีชมพู ปลายมีแตมสีแดงปนน้ำตาลเปนแนวยาวถึงโคนกลีบ ใบประดับ
สวนลาง มีจำนวน 9-11 ใบ สีเขียวออน ปลายมีริ้วเล็กนอยสีแดงปนน้ำตาล ดอกจริงเกิดใน
ซอกใบประดับสวนลาง สีมวง กลีบดอก 3 กลีบ มีแตมสีเหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 
เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร  

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 50 วัน 

2. การแตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 
3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 
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4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 

   

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ซาฮารา 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ซาฮารา 
  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เซนเซช่ัน 

 (Curcuma ‘Star Sensation’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เซนเซช่ัน (Star Sensation) ไดจากการผสมเปด เพาะเมล็ดและ

คัดเลือกพันธุ ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมตน พอและแม ป 

พ.ศ. 2559 ผสมเปดของปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค (Curcuma alismatifolia ‘Chiang Mai Pink’) ดอกสีชมพู ป 

พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 8 ตน จากน้ันป พ.ศ. 2562-2563 ไม

ดอกสกุลขมิ้นออกดอก จึงไดคัดเลือกตนที่มีสีชมพูออนสวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม ใบเรียวกานแข็งแรงไมหัก

งอ และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง มีความแตกตางจากพันธุแม คือ ใบ

ประดับสวนบนสีชมพูออน ปลายแตมสีแดงปนสีเขียว คัดเลือกพันธุ ณ แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง อำเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 ผสมเปดปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 8 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร เซนเซช่ัน  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เซนเซชั่น ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma ‘Star Sensation’ 
วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร  

สีน้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 45-55 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 25-
35 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก มีประมาณ 3 -4 ใบ ยาว 20–25 เซนติเมตร กวาง 10–12 เซนติเมตร ผิว

ใบเรียบมีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีแดง 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 5-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 40-45 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางกานชอดอก 0.8-0.9  เซนติเมตร ความยาวชวงดอก 12-15 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับ เวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบน มี
จำนวน 9-11 ใบ สีชมพูออน ปลายแตมสีแดงปนสีเขียว ใบประดับสวนลาง มีจำนวน 5-7 ใบ 
สีเขียวออน ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับสวนลาง สีขาว กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยน
รูปเปนกลีบปากสีมวงเขม มีแตมสีเหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 
เซนติเมตร 

 
  
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 40 วัน 

2. การแตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 
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3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 

4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 

   

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เซนเซช่ัน 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เซนเซชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอรเอฟเวอร 

(Curcuma ‘Star Forever’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอรเอฟเวอร (Star Forever) ไดจากการผสมเปด เพาะเมล็ดและ

คัดเลือกพันธุ ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมตน พอและแม ป 

พ.ศ. 2559 ผสมเปดของพันธุเชียงใหมพิงค (Curcuma alismatifolia ‘Chiang Mai Pink’) ดอกสีชมพู ป พ.ศ. 

2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 9 ตน จากน้ันป พ.ศ. 2562-2563 ไมดอก

สกุลขมิ้นออกดอก จึงไดคัดเลือกลูกผสมที่มีสีชมพูออนสวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม ใบเรียวกานแข็งแรงไมหัก

งอ และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง และคัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลง

ทดสอบ ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 ผสมเปดของพันธุเชียงใหมพิงค  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 9 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร ฟอรเอฟเวอร  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอรเอฟเวอร ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma ‘Star Forever’ 
วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร สี

น้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 45-55 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 25-
35 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก มีประมาณ 3 -4 ใบ ยาว 25–30 เซนติเมตร กวาง 10–12 เซนติเมตร ผิว

ใบเรียบมีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีแดง 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดเกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 5-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 40-50 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางก านชอดอก 0.8-0.9 เซน ติ เมตร  ความยาวช วงดอก 15-20 เซน ติ เมตร 
ประกอบดวยใบประดับ เวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบน มี
จำนวน 9-11 ใบ สีชมพูออน ปลายแตมสีน้ำตาลปนเขียว ใบประดับสวนลาง มีจำนวน 7-9 
ใบ สีเขียว ปลายมีริ้วสีเขียวเขม ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับสวนลาง สีขาว กลีบดอก 3 
กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงเขม มีแตมสีเหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 
เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน 

2. การแตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 
3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 
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4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 
   

 

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอรเอฟเวอร 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอรเอฟเวอร 

  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอเรสตา 

(Curcuma ‘Star Foresta’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอเรสตา (Star Foresta) ไดจากการผสมเปด เพาะเมล็ดและ

คัดเลือกพันธุ ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมตนพอและแม ป 

พ.ศ. 2559 ผสมเปดบัวลาย (Curcuma rhabdota Sirirugsa & Newman) ดอกสีชมพูลายแดง ปลายใบประดับมี

แตมสีแดงเขม ป พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 12 ตน จากน้ันป 

พ.ศ. 2562-2563 ไมดอกสกุลขมิ้นออกดอก จึงไดคัดเลือกลูกผสมที่มีสีสวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม ใบกวาง 

ความยาวใบไมสูงกวาดอก และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง มีความ

แตกตางจากพันธุแม คือ ใบประดับสวนบนสีชมพูออน ปลายแตมสีน้ำตาลปนเขียว ใบประดับสวนลาง สีเขียว

ออน ปลายมีริ้วเล็กนอยสีเขียวปนน้ำตาล อยูเหนือแตมสีขาว คัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ตำบลสันปา

ยาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 ผสมเปดของบัวลาย  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ   



29 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

ไดตนออน จำนวน 12 ตน 

   

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร ฟอเรสตา  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอเรสตา ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma ‘Star Foresta’ 
วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 3.0-3.5 เซนติเมตร  

สีน้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 60-70 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 30-
45 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3-4 ใบ ยาว 25–35 เซนติเมตร กวาง 18–22 เซนติเมตร ผิวใบเรียบ

มีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีเขียว 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูข้ึนเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 6-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 55-65 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางก านชอดอก 0.8-1.0 เซน ติ เมตร  ความยาวช วงดอก 18-20 เซน ติ เมตร 
ประกอบดวยใบประดับ เวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบน มี
จำนวน 7-9 ใบ สีชมพูออน ปลายแตมสีน้ำตาลปนเขียว ใบประดับสวนลาง มีจำนวน 9-11 
ใบ สีเขียวออน ปลายมีริ้วเล็กนอยสีเขียวปนน้ำตาล อยูเหนือแตมสีขาว ดอกจริงเกิดในซอกใบ
ประดับสวนลาง สีมวง กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงเขม มีแตมสี
เหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 50 วัน 

2. การแตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 
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3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 

4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 

 

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอเรสตา 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร ฟอเรสตา 

  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร แฟรี่ 

 (Curcuma alismatifolia ‘Star Fairy’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร แฟรี่ (Star Fairy) ไดจากการผสม เพาะเมล็ดและคัดเลือกพันธุ 

ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคก้ีซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมพอแมพันธุ ป พ.ศ. 2559 ผสมปทุม

มาพันธุสโนไวท (Curcuma alismatifolia ‘Snow White’) ดอกสีขาวปลายมีสีแดงแตม เปนพันธุแมและปทุมมา

พันธุซิลเวอร (Curcuma alismatifolia ‘Silver’) ดอกสีขาว เปนพันธุพอ ป พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึง

นำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 7 ตน จากน้ันป พ.ศ. 2562-2563 ไมดอกสกุลขมิ้นออกดอก จึงได

คัดเลือกลูกผสมที่มีสีขาวปลายกลีบมีสีแดงแตมสวยงาม ทรงดอกสวยงาม ใบกวาง ความยาวใบไมหักงอและสูงกวา

ดอก และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง และคัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลง

ทดสอบ ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 ปทุมมาพันธุสโนไวท X ปทุมมาพันธุซิลเวอร  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 7 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร แฟรี่  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร แฟรี ่ ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma alismatifolia ‘Star 
Fairy’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 3.0-3.5 เซนติเมตร สี

น้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 45-50 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 25-
30 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 -4 ใบ ยาว 20–28 เซนติเมตร กวาง 10–15 เซนติเมตร ผิวใบ

เรียบมีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีแดงออน 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 5-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 45-55 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางก านชอดอก 0.8-1.2 เซน ติ เมตร  ความยาวช วงดอก 18-20 เซน ติ เมตร 
ประกอบดวยใบประดับ เวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบน มี
จำนวน 9-11 ใบ สีขาว ปลายแตมสีแดงเขมปนเขียว ใบประดับสวนลาง มีจำนวน 7-9  ใบ สี
เขียว ปลายสีเขียวเขม ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับสวนลาง สีขาว กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 
กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงเขม มีแตมสีเหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน 

2. การแตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 
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3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 

4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 

   

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร แฟรี่ 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร แฟรี ่

  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เมโลดี้ 

(Curcuma ‘Star Melody’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เมโลด้ี (Star Melody) ไดจากการผสมเปด เพาะเมล็ดและคัดเลือก

พันธุ ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคก้ีซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมตนพอและแม ป พ.ศ. 

2559 ผสมเปดของปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค (Curcuma alismatifolia ‘Chiang Mai Pink’) ดอกสีชมพู ป พ.ศ. 

2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 9 ตน จากน้ันป พ.ศ. 2562-2563 ไมดอก

สกุลขมิ้นออกดอก จึงไดคัดเลือกลูกผสมที่มีสีชมพูออนสวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม ใบเรียวกานแข็งแรงไม

หักงอ และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง มีความแตกตางจากพันธุแม คือ 

ใบประดับสวนบน สีชมพูออน ปลายแตมสีแดงปนเขียว คัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 ผสมเปดปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 9 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร เมโลด้ี  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เมโลดี้ ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma ‘Star Melody’ วงศ 
Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร  

สีน้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 45-55 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 25-
35 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก มีประมาณ 3 -4 ใบ ยาว 25–30 เซนติเมตร กวาง 10–12 เซนติเมตร  

ผิวใบเรียบมีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีแดง 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 5-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 40-50 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางก านชอดอก 0.8-0.9 เซน ติ เมตร  ความยาวช วงดอก 15-20 เซน ติ เมตร 
ประกอบดวยใบประดับเวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบน มี
จำนวน 9-11 ใบ สีชมพูออน ปลายแตมสีแดงปนเขียว ใบประดับสวนลาง มีจำนวน 5-7  ใบ 
สีเขียว ปลายมีริ้วสีน้ำตาลปนเขียว ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับสวนลาง สีขาว กลีบดอก 3 
กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงเขม มีแตมสีเหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 
เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน 

2. การแตกหนอ 4-5 หนอตอหัวพันธุ 
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3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 

4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 

   

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เมโลด้ี 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร เมโลดี ้

  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร สปริต 

 (Curcuma alismatifolia ‘Star Spirit’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร สปริต (Star Spirit) ไดจากการผสม เพาะเมล็ดและคัดเลือกพันธุ 

ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคก้ีซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมพอแมพันธุ ป พ.ศ. 2559 ผสมปทุม

มาพันธุบ๊ิกเรด (Curcuma alismatifolia ‘Big Red’) ดอกสีชมพู และปลายใบประดับอาจมีสีเขียวเขมเคลือบ 

เปนพันธุแม กับปทุมมาพันธุขาวปลายแดง (Curcuma alismatifolia ‘White Red Tip’) ดอกสีขาวปลายมีสีแดง

แตม เปนพันธุพอ ป พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบนแปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 11 ตน จากน้ัน

ป พ.ศ. 2562-2563 ไมดอกสกุลขมิ้นออกดอก จึงไดคัดเลือกลูกผสมที่มีดอกสีขาว ดอกใหญทนทาน กานชอ

แข็งแรง ทรงดอกสวยงาม ใบเรียวกานแข็งแรงไมหักงอ และทรงตน เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก 

และไมกระถาง และคัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559  ปทุมมาพันธุบ๊ิกเรด x ปทุมมาพันธุขาวปลายแดง  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 11 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสตาร สปริต  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร สปริต ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma alismatifolia ‘Star 
Spirit’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 3.0-3.5 เซนติเมตร  

สีน้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาว ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัวแนนของ
กาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 50-55 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 25-
35 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 -4 ใบ ยาว 20–30 เซนติเมตร กวาง 10–15 เซนติเมตร ผิวใบ

เรียบมีสีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีแดงเขม 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดเกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

เสนผานศูนยกลางชอดอก 5-8 เซนติเมตร ความยาวชอดอก 45-55 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางก านชอดอก 0.8-1.0 เซน ติ เมตร  ความยาวช วงดอก 18-20 เซน ติ เมตร 
ประกอบดวยใบประดับ เวียนซอนโดยรอบและแยกช้ันกันอยางชัดเจน ใบประดับสวนบน  มี
จำนวน 9-11 ใบ สีขาว ปลายแตมสีแดงปนเขียว โคนสีชมพู ใบประดับสวนลาง มีจำนวน 7-9 
ใบ สีเขียว ปลายแตมสีเขียวเขม ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับสวนลาง สีขาว กลีบดอก 3 
กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงเขม มีแตมสีเหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกวาง 1.5 
เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน 

2. การแตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 
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3. กลีบดอกหนา กานชอดอกแข็งแรง ชอดอกอยูเหนือทรงพุม เหมาะสำหรับการใชประโยชน  

เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง 

4. อายุปกแจกนั ประมาณ 15 วัน 

 

   

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร สปริต 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสตาร สปรติ 
 
 

  

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท กลอรี่ 

 (Curcuma ‘Sweet Glory’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท กลอรี่ (Sweet Glory) ไดจากการผสม เพาะเมล็ดและคัดเลือกพันธุ 

ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมพอแมพันธุ ป พ.ศ. 2559 ผสมพลอย

ไพลิน (Curcuma sp.) ที่มี ใบประดับสี เขียวอมเหลืองถึงสม เปนพันธุแม  กับพลอยทักษิณ  (Curcuma 

aurantiaca Zijp.) ที่มีใบประดับสีสมถึงแดง เปนพันธุพอ ป พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบน

แปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 5 ตน จากน้ันป พ.ศ. 2562-2563 ไมดอกสกุลขมิ้นออกดอก ไดคัดเลือกลูกผสมที่มี

ดอกสีแสดสดใสสวยงาม ทรงดอกสวยงาม เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง และ

คัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 พลอยไพลิน x พลอยทักษิณ  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 5 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงามทนทาน ทรงดอกสวยงาม 
ใบกะทัดรัด และทรงตนเหมาะสมในการปลูกประดับ

แปลง ตัดดอก และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสวีท กลอรี่  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท กลอรี ่ ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma ‘Sweet Glory’ วงศ 
Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 2-3 เซนติเมตร  

สีน้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาวนวล ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัว
แนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 100-120 เซนติเมตร  
ทรงพุมกวาง 85-95 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีจำนวนประมาณ 4-6 ใบ กวาง 16–20 เซนติเมตร ยาว 16–20 เซนติเมตร ผิว

ใบเรียบ สีเขียวเขม ไมมีความมันวาว เสนกลางใบสีแดงเขม 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดแนน  แทงขึ ้นจากสวนกลางของลำตน เทียม มีลักษณะเปน

ทรงกระบอกสั้น เกิดจากใบประดับ เวียนซอนกัน ความสูงชอดอกจากระดับเหนือดิน 55-60 
เซนติเมตร ชอดอกยาว 25-28 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางชอดอก 7-8 เซนติเมตรความ
ยาวกานชอดอก 35-40 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางกานชอดอก 1.5-1.8 เซนติเมตร ใบ
ประดับสวนบนรูปรี มีจำนวน 10-15 ใบ ปลายแหลม สีชมพู ใบประดับสวนลาง มีจำนวน 
40-45 ใบ รูปตัวยูกลับหัว ปลายมน สีสม ดอกจริงมีขนาดเล็กอยูในซอกของใบประดับ 
กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปาก กลีบดอกสีเหลือง กวาง 1.3 เซนติเมตร 
ยาว 2.5 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 90-100 วัน 

2. การแตกหนอ 2-3 หนอตอกอ 
3. การใชประโยชนเปนไมกระถางเริ่มต้ังแตออกดอกจนถึง 30-45 วันหลงัออกดอก 
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4. ใบประดับสวนบนสีชมพู (Orange-Red Group 27B) ใบประดับสวนลางสีสม (Orange 

Group 33A) ดอกจริงสีเหลือง (Yellow Group 4C) โดยใชแผนเทียบสี RHS colour 

chart (2015) 

   

   

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท กลอรี่ 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค-ง ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท กลอรี ่
 
 
 

ก ข 

ค ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท บราวน่ี 

 (Curcuma ‘Sweet Browny’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. หางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร 

ที่อยู 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

 2. 151 หมู 9 ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 1. 0-2564-7000 ตอ 1321 

 2. 0815956111 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท บราวน่ี (Sweet Browny) ไดจากการผสม เพาะเมล็ดและคัดเลือกพันธุ 

ปรับปรุงพันธุโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติและหางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 รวบรวมพอแมพันธุ ป พ.ศ. 2559 ผสมพลอย

ไพลิน (Curcuma sp.) ที่มี ใบประดับสี เขียวอมเหลืองถึงสม เปนพันธุแม  กับพลอยทักษิณ  (Curcuma 

aurantiaca Zijp.) ที่มีใบประดับสีสมถึงแดง เปนพันธุพอ ป พ.ศ. 2560 เมื่อเกิดฝกติดเมล็ดจึงนำไปเพาะบน

แปลงเจริญเปนตนไดจำนวน 7 ตน จากน้ันป พ.ศ. 2562-2563 ไมดอกสกุลขมิ้นออกดอก จึงไดคัดเลือกลูกผสมที่มี

ดอกสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเขม ทรงดอกสวยงาม เหมาะสมในการปลูกประดับแปลง ตัดดอก และไมกระถาง และ

คัดเลือกพันธุลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2557 รวบรวมตนพอแมพันธุ หางหุนสวนจำกัด ลัคกีซ้ีดสอโกร 

   

2559 พลอยไพลิน x พลอยทักษิณ  

   

2560 นำเมล็ดมาเพาะบนแปลงของ  
ไดตนออน จำนวน 7 ตน 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2562-2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีดอกสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเขม ทรงดอก
สวยงาม เหมาะสมในการปลกูประดับแปลง ตัดดอก 

และไมกระถาง 

แปลงทดสอบ ตำบลสันปายาง 

อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   

 พันธุสวีท บราวนี่  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท บราวน่ี ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma ‘Sweet Browny’ วงศ 
Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ราก ระบบรากฝอยและมีรากสะสมอาหารสะสมอาหารบริเวณปลายราก ทำใหปลายบวมออกเปน

ตุม 
 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา เสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 2-3 เซนติเมตร  

สีน้ำตาลออน เน้ือในเหงาสีขาวนวล ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการอัดตัว
แนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุมประมาณ 100-120 เซนติเมตร  
ทรงพุมกวาง 85-95 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 6-8 ใบ กวาง 16–20 เซนติเมตร ยาว 45-56 เซนติเมตรแผนใบเปน

คลื่นเล็กนอย ใตใบเรียบไมมีขน 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดแนน แทงขึ ้นจากสวนกลางของลำตน เทียม มีลักษณะเปน

ทรงกระบอกสั้น เกิดจากใบประดับเวียนซอนกัน ความสูงชอดอกจากระดับเหนือดิน 55-60 
เซนติเมตร ชอดอกยาว 25-30 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางชอดอก 7-8 เซนติเมตร ความ
ยาวกานชอดอก 35-40 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางกานชอดอก 1.5-2.0 เซนติเมตร ใบ
ประดับสวนบน มีจำนวน 12-15 ใบ รูปรี ปลายมน สีขาว มีริ้วสีน้ำตาล ใบประดับสวนลาง 
มีจำนวน 55-60 ใบ รูปตัวยูกลับหัว ปลายมน สีน้ำตาล ดอกจริงมีขนาดเล็กอยูในซอกของ
ใบประดับ กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปาก กลีบดอกสีเหลือง กวาง 1.3 
เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 90-100 วัน 

2. การแตกหนอ 2-3 หนอตอกอ 
3. การใชประโยชนเปนไมกระถางเริ่มต้ังแตออกดอกจนถึง 30-45 วันหลงัออกดอก 
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4. ใบประดับสวนบนเปนริ้วสีน้ำตาล (Brown Group 163A) ใบประดับสวนลางสีน้ำตาล 

(Brown Group 175A) ดอกจริงสีเหลือง (Yellow Group 4A) โดยใชแผนเทียบสี RHS 

colour chart (2015) 

   

   

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท บราวน่ี 

ก ลำตนใตดินและราก  ข ตน  ค-ง ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุสวีท บราวนี ่
  

ก ข 

ค ง 
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คีนัวพันธุนิลเกษตรหลวง 

(Chenopodium quinoa ‘Nil Kaset Luang’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
คีนัว (Chenopodium quinoa Willd.) เปนพืชพ้ืนเมืองในเขตเทือกเขาแอนดิสในทวีป

อเมริกาใตพืชน้ีไดถูกนำมาปลูกในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2556 โดยความรวมมือระหวางมูลนิธิโครงการ

หลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถานเอกราชทูตชิลีประจำประเทศไทย โดยไดรับความอนุเคราะหเช้ือ

พันธุกรรมจากสถาบันแหลงพันธุกรรมแหงชาติชิลี (National Investigation and Desarrollo, www.inia.cl) 

เริ่มปลูกทดสอบครั้งแรก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม โดยปลูกทดสอบภายใตสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกตางกัน เพ่ือประเมินความสามารถในการ

เจริญเติบโต ใชเวลาปลูกทดสอบจำนวน 4 ช่ัวรุน ต้ังแตปพ.ศ.2556 – 2559 บันทึกลักษณะการเจริญเติบโต การ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย การจัดการปจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตจากทั้งพ้ืนที่ราบ

และพ้ืนที่สูง จนประสบความสำเร็จในการปลูกทดสอบในแงของการคัดเลือกพันธุภายใตสภาพแวดลอมของ

ประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปน้ี โดยคีนัวเปนพืชผสมตัวเอง (Self-fertilization) ปลูกทดสอบในแงของการ

คัดเลือกพันธุตามวิธีการคัดเลือกพันธุหมู (mass selection) ทำไดโดยการปลูกพืชคีนัวในแปลงทดสอบ จำนวน 

32,000 ตนตอไร ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาท

หวยตม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และสถานี

วิจัยดอยปุย อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

คีนัวพันธุนิลเกษตรหลวง เปนพันธุที่คัดเลือกมาจากกลุมเช้ือพันธุกรรมที่ ไดรับความ

อนุเคราะหจากสถาบันแหลงพันธุกรรมแหงชาติชิลี ดำเนินการปลูกในแปลงทดสอบในอัตรา 32,000 ตนตอไร

ตอเน่ืองจำนวน 5 ช่ัวรุน ต้ังแตป พ.ศ. 2599 - 2563 เริ่มตนปลูกทดสอบช่ัวรุนที่ 1 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม โดยประเมินลักษณะการเจริญเติบโต การปรับตัวตอสภาพแวดลอมของ

ประเทศไทย การจัดการปจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตจากทั้งพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูง โดยการคัดทิ้งตน

พืชที่มีลักษณะไมเปนไปตามความตองการ คัดเลือกดวยวิธี Single Seed Descent Selection จนกระทั่งไดเมล็ด

พันธุลูกช่ัวรุนที่ 1 (F1) จากศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม จากน้ันในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ปลูก
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ทดสอบช่ัวรุนที่ 2 ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถานีวิจัยดอยปุย 

โดยคัดทิ้งตนพืชที่มีลักษณะไมเปนไปตามความตองการ ปลอยใหผสมตัวเองตามธรรมชาติจนไดเมล็ดพันธุลูกช่ัวรุน

ที่ 2 (F2) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ปลูกทดสอบซ้ำช่ัวรุนที่ 3 ณ พ้ืนที่ปลูกเดิมจนกระทั่งไดลูกช่ัวรุนที่ 3 (F3) ป 

พ.ศ. 2562 นำเมล็ดจากแตละพ้ืนที่ปลูกมารวมกัน คัดเลือกแบบรวม (Bulk Selection) ณ สถานีเกษตรหลวงปาง

ดะ จนไดเมล็ดพันธุลูกช่ัวรุนที่ 4 (F4) จากน้ันนำมาปลูกเปนช่ัวรุนสุดทาย (ช่ัวรุนที่ 5) ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

จนกระทั่งไดพันธุดีจากสถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีลักษณะลำตนต้ังตรง มีสีเขียวอมเหลืองเล็กนอย มีความสูง

จากพ้ืนดินประมาณ 100 – 130 เซนติเมตร ชอดอกมีลักษณะแบบชอแยกแขนง มีสีเหลืองอมน้ำตาลโดยจัดเรียง

อยูบนสวนยอด หรือระหวางก่ิงกานเมล็ดคีนัวมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง อายุ

การเก็บเกี่ยว 95–120 วัน ปริมาณผลผลิต 170 กิโลกรัมตอไร น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เทากับ 3.01 กรัม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 เริ่มตนปลูกทดสอบช่ัวรุนที่ 1 คัดเลือกดวยวิธี Single 

Seed Descent Selection 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม 

   

2560 F1 ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม สถานี

เกษตรหลวงปางดะ และ

สถานีวิจัยดอยปุย 

 Ⓧ  

2561 F2  

   

2562 F3  สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

 Ⓧ คัดเลือกแบบรวม  

2563 F4 สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

 Ⓧ คัดเลือกแบบรวม  

 คีนัวพันธุนิลเกษตรหลวง  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย คีนัวพันธุนิลเกษตรหลวง ช่ือวิทยาศาสตร Chenopodium quinoa ‘Nil Kaset Luang’ 

วงศ Amaranthaceae ไมลมลุกอายุหน่ึงป  
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ราก ระบบรากแกว รากลึก 15 – 20 เซนติเมตร  

 

ลำตน ลำตนต้ังตรง สูง 100 – 150 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลืองเล็กนอย โคนลำตนตนกลม และเปน

เหลี่ยมมุมเมื่อใกลสวนปลายยอด มีกิ่งแขนงนอย 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก รูปไข และรูปสามเหลี่ยม เรียงตรงขาม ขอบใบหยัก เปนแฉก แผนใบเปน

คลื่น ใบออนมีขนที่มีลักษณะเปนเม็ดกลมเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วแผนใบ 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกที่ปลายยอดหรือตามซอกใบและก่ิง ยาว 25–50 เซนติเมตร 

ชอดอกสีเหลืองอมทอง 

 

ผล/เมล็ด ผลเปนแบบผลแหงเมล็ดลอน เมล็ด รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย หรือรูปไข มีเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร สีน้ำตาลดำ  

 

ลักษณะอ่ืน ๆ  

 

คุณคาทางโภชนาการตอ 100 กรัม (3.5 ออนซ) คุณคาทางโภชนาการตอ 100 กรัม (3.5 ออนซ) 

แปง 48.12g แมกนีเซียม 250.62mg 

โปรตีน 19.15 g แคลเซียม 60.33mg 

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 

DPPH (IC50) 

2.18g/ml แมงกานีส 6.83mg 

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 

FRAP  

90.30mg Fe(II) ทองแดง 4.50mg 

ฟโนลิก 70.44 mg สังกะส ี 5.06 mg 

ฟลาโวนอยด 585.23 mg กำมะถัน 206.56mg 

โพแทสเซียม 1713.23 mg เหล็ก 7.16 mg 

ฟอสฟอรัส 632.62 mg เถา 2.99 g 
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ภาพ   ลักษณะทางพฤกษศาสตรของคีนัวพันธุนิลเกษตรหลวง 
ก - ข ตน  ค - ง ใบ  จ ชอดอก  ฉ เมล็ด 

 

คีนัวพนัธุนิลเกษตรหลวง  

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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คีนัวพันธุโกเมนเกษตรหลวง 

(Chenopodium quinoa ‘Komen Kaset Luang’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
คีนัว (Chenopodium quinoa Willd.) เปนพืชพ้ืนเมืองในเขตเทือกเขาแอนดิสในทวีป

อเมริกาใตพืชน้ีไดถูกนำมาปลูกในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.2556 โดยความรวมมือระหวางมูลนิธิโครงการ

หลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถานเอกราชทูตชิลีประจำประเทศไทย โดยไดรับความอนุเคราะหเช้ือ

พันธุกรรมจากสถาบันแหลงพันธุกรรมแหงชาติชิลี (National Investigation and Desarrollo, www.inia.cl) 

เริ่มปลูกทดสอบครั้งแรก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม โดยปลูกทดสอบภายใตสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกตางกัน เพ่ือประเมินความสามารถในการ

เจริญเติบโต ใชเวลาปลูกทดสอบจำนวน 4 ช่ัวรุน ต้ังแตปพ.ศ.2556 – 2559บันทึกลักษณะการเจริญเติบโต การ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย การจัดการปจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตจากทั้งพ้ืนที่ราบ

และพ้ืนที่สูง จนประสบความสำเร็จในการปลูกทดสอบในแงของการคัดเลือกพันธุภายใตสภาพแวดลอมของ

ประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปน้ี คีนัวเปนพืชผสมตัวเอง (Self-fertilization) ปลูกทดสอบในแงของการ

คัดเลือกพันธุตามวิธีการคัดเลือกพันธุหมู (mass selection) ทำไดโดยการปลูกพืชคีนัวในแปลงทดสอบ จำนวน 

32,000 ตนตอไร ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาท

หวยตม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และสถานี

วิจัยดอยปุย อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

คีนัวพันธุโกเมนเกษตรหลวง เปนพันธุที่คัดเลือกมาจากกลุมเช้ือพันธุกรรมที่ไดรับความ

อนุเคราะหจากสถาบันแหลงพันธุกรรมแหงชาติชิลี ดำเนินการปลูกในแปลงทดสอบในอัตรา 32,000 ตนตอไร

ตอเน่ือง จำนวน 5 ช่ัวรุน ต้ังแตป พ.ศ. 2599 - 2563เริ่มตนปลูกทดสอบช่ัวรุนที่ 1 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมโดยประเมินลักษณะการเจริญเติบโต การปรับตัวตอสภาพแวดลอมของ

ประเทศไทย การจัดการปจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตจากทั้งพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูง โดยการคัดทิ้งตน

พืชที่มีลักษณะไมเปนไปตามความตองการ คัดเลือกดวยวิธี Single Seed Descent Selection จนกระทั่งไดเมล็ด

พันธุลูกช่ัวรุนที่ 1 (F1) จากศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม จากน้ันในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ปลูก
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ทดสอบช่ัวรุนที่ 2 ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถานีวิจัยดอยปุย 

โดยคัดทิ้งตนพืชที่มีลักษณะไมเปนไปตามความตองการ ปลอยใหผสมตัวเองตามธรรมชาติจนไดเมล็ดพันธุลูกช่ัวรุน

ที่ 2 (F2) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ปลูกทดสอบซ้ำช่ัวรุนที่ 3 ณ พ้ืนที่ปลูกเดิมจนกระทั่งไดลูกช่ัวรุนที่ 3 (F3) ป 

พ.ศ. 2562 นำเมล็ดจากแตละพ้ืนที่ปลูกมารวมกัน คัดเลือกแบบรวม (Bulk Selection) ณ สถานีเกษตรหลวงปาง

ดะ จนไดเมล็ดพันธุลูกช่ัวรุนที่ 4 (F4) จากน้ันนำมาปลูกเปนช่ัวรุนสุดทาย (ช่ัวรุนที่ 5) ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

จนกระทั่งไดพันธุดีจากสถานีเกษตรหลวงปางดะ จนกระทั่งไดพันธุดีจากสถานีเกษตรหลวงปางดะที่มีลักษณะลำ

ตนต้ังตรง มีสีเขียวอมเหลืองเล็กนอย มีความสูงจากพ้ืนดินประมาณ 100 – 130 เซนติเมตร ชอดอกมีลักษณะ

แบบชอแขนง มีสีเหลืองอมน้ำตาลโดยจัดเรียงอยูบนสวนยอด หรือระหวางก่ิงกานเมล็ดคีนัวมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง อายุการเก็บเกี่ยว 95–120 วัน ปริมาณผลผลิต 170 กิโลกรัมตอไร 

น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เทากับ 2.91 กรัม  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 เริ่มตนปลูกทดสอบช่ัวรุนที่ 1 คัดเลือกดวยวิธี Single 

Seed Descent Selection 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม 

   

2560 F1 ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พระบาทหวยตม สถานี

เกษตรหลวงปางดะ และ

สถานีวิจัยดอยปุย 

 Ⓧ  

2561 F2  

   

2562 F3  สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

 Ⓧ คัดเลือกแบบรวม  

2563 F4 สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

 Ⓧ คัดเลือกแบบรวม  

 คีนัวพันธุโกเมนเกษตรหลวง  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย คีนัวพันธุโกเมนเกษตรหลวงช่ือวิทยาศาสตร Chenopodium quinoa ‘Komen Kaset 

Luang’ วงศ Amaranthaceae ไมลมลุกอายุหน่ึงป  

 

ราก ระบบรากแกว รากลึก 15 – 20 เซนติเมตร  

 

ลำตน ลำตนต้ังตรง สูง 100 – 130 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลืองเล็กนอย โคนลำตนตนกลม และเปน

เหลี่ยมมุมเมื่อใกลสวนปลายยอด มีกิ่งแขนงนอย 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก รูปไข และรูปสามเหลี่ยม เรียงตรงขาม ขอบใบหยัก เปนแฉก แผนใบเปน

คลื่น ใบออนมีขนที่มีลักษณะเปนเม็ดกลมเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วแผนใบ 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกที่ปลายยอดหรือตามซอกใบและก่ิง ยาว 25–50 เซนติเมตร 

ชอดอกสีเหลืองอมน้ำตาล 

 

ผล/เมล็ด ผลเปนแบบผลแหงเมล็ดลอน เมล็ดรูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย หรือรูปไข มีเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ  

 

คุณคาทางโภชนาการตอ 100 กรัม (3.5 ออนซ) คุณคาทางโภชนาการตอ 100 กรัม (3.5 ออนซ) 

แปง 46.22 g แมกนีเซียม 313.40 g 

โปรตีน 20.46 g แคลเซียม 89.71 g 

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 

DPPH (IC50) 

2.03 g/ml แมงกานีส 4.29 g 

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 

FRAP  

67.03mg Fe(II) ทองแดง 4.79 g 

ฟโนลิก 32.93 mg สังกะส ี 5.84 g 

ฟลาโวนอยด 237.99 mg กำมะถัน 220.90 g 

โพแทสเซียม 1713.23 mg เหล็ก 8.30 g 

ฟอสฟอรัส 779.84 mg เถา 2.89 g 
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ภาพ   ลักษณะทางพฤกษศาสตรของคีนัวพันธุโกเมนเกษตรหลวง 
ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอก  ง เมล็ด 

 

คีนัวพนัธุโกเมนเกษตรหลวง 

ก ข 

ค ง 

จ 


